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กฎบัตรในการบริหารจัดการ 

 

1. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

 
1.1 วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความ
รบัผิดชอบต่อผลการปฏิบตัิหนา้ที่ต่อผูถื้อหุน้และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ ซึ่งจะตอ้งมีภาวะผูน้  า วิสยัทศัน ์และมีความเป็น
อิสระในการตดัสนิใจเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและผูถื้อหุน้โดยรวม ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้ใน
ดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนก์บับรษัิท 

 
1.2 องคป์ระกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบรษัิท 

1.2.1 คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการโดยมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คนและไม่เกิน 15 คน โดยจะมีการ
พิจารณาทบทวนสอบทานจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมเป็นระยะ ตามความจ าเป็นและภาระหนา้ที่ท่ีเพิ่มขึน้ 

1.2.2 คณะกรรมการมีนโยบายใหป้ระธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ัดการ ไม่เป็น
บคุคลเดียวกนัเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในดา้นความรบัผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูล
และการบริหารประจ า ทัง้นี ้บริษัทฯไดก้ าหนดขอบเขต อ านาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบของประธาน
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ัดการ อย่างชัดเจน เพื่อมิใหก้รรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการมีอ านาจบรหิารและอนมุตัิวงเงินไมจ่ ากดั 

1.2.3 คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ โดยกรรมการแต่ละคนเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ทัง้หมด และมี
สว่นรว่มในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯดว้ยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้
และตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีอื่น 

1.2.4 ก าหนดใหม้ีกรรมการอิสระในจ านวนที่เหมาะสมกับการก ากับดูแลกิจการคือ ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้คณะ แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 

คณุสมบตัิกรรมการ 
1.2.5 มีความรูค้วามสามารถ และประสบการณท์ี่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ และมีความเขา้ใจและ

สนใจในกิจการของบรษัิทฯ 
1.2.6 มีความซื่อสตัย ์สจุรติ และมีจรยิธรรมที่ดี 
1.2.7 มีความรบัผิดชอบและยอมรบัผลการปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเต็มที่ทัง้ในเชิงจรยิธรรมและตามกฎหมายตอ่บริษัท

ฯ และผูม้ีผลประโยชนร์ว่มกนั 
1.2.8 ใชด้ลุยพินิจที่เป็นอิสระเสมอ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถไวว้างใจได ้
1.2.9 อทุิศเวลาและทุม่เทความสนใจใหบ้รษัิทฯอยา่งเต็มที่ และพรอ้มที่จะเขา้รว่มประชมุของบรษัิทเสมอ 
1.2.10 ปฏิบตัิงานตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีก าหนดโดยหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ที่ก าหนดโดยบรษัิทฯ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 บรษัิทฯ มีกรรมการ จ านวน 10 คน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหนง่ 
1. ผศ.ดร.วิชยั โถสวุรรณจินดา ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. ดร. สรุเดช จนัทรานรุกัษ ์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. นายน าพล เงินน าโชค กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4. นายชนะ สงิหรุ์ง่เรอืง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
5. นายเลศิชยั วงคช์ยัสทิธ์ิ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / กรรมการบรหิาร 
6. นายธานินทร ์ตนัประวตัิ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรหิาร 
7. นายภาณพุงศ ์วจิิตรทองเรอืง กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
8. นายธาราพงษ์ รุจิวงศ ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
9. นายสมภพ จโูลห่ ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
10. นางประครอง นามนนัทสทิธ์ิ กรรมการ 
 

1.3 ขอบเขตหนา้ที่ 
ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 2/2555 เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2555  มีมติใหค้ณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ที่และ

ความรบัผิดชอบในการจดัการบริษัทฯ  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษัทฯ โดยสรุปอ านาจหนา้ที่
และความรบัผิดชอบท่ีส าคญั ไดด้งันี ้

1.3.1 จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้  เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน  4  เดือน  นบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลา
บญัชีของบรษัิทฯ 

1.3.2 จดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
1.3.3 จัดใหม้ีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ  ณ  วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทฯ  ซึ่ง

ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้  และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 
1.3.4 คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่ง  หรือหลายคน  หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่ง

อย่างใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการ  หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้
บคุคลดงักล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร  
ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง  หรือแกไ้ขบุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจ หรืออ านาจนัน้ๆ  
ไดเ้มื่อเห็นสมควร 

  นอกจากนี ้ คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ในการ
ปฏิบตัิงานต่างๆ  โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ของคณะกรรมการบริหาร 
ทัง้นี ้ การมอบอ านาจนัน้ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท  าใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือผูร้บัมอบ
อ านาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือผูร้บัมอบอ านาจ หรือบุคคลที่
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เก่ียวขอ้ง หรือมีสว่นไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  ยกเวน้
เป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบาย  และหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตัิไวแ้ลว้  
ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

1.3.5 ก าหนดเปา้หมาย  แนวทาง  นโยบาย  แผนงานและงบประมาณของบรษัิทฯ ควบคมุ ก ากบัดแูลการบริหาร
และการจดัการของคณะกรรมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ไดร้บัมอบหมาย  เวน้แตใ่นเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้ 
คณะกรรมการตอ้งไดร้บัมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินการอันไดแ้ก่  เรื่องที่กฎหมาย
ก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้  เช่น  การเพิ่มทนุ  การลดทุน  การออกหุน้กู ้ การขาย
หรอืโอนกิจการของบรษัิทฯทัง้หมดหรือบางสว่นที่ส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น หรือการซือ้หรือรบัโอนกิจการของ
บรษัิทอื่นมาเป็นของบรษัิทฯ  การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบั  เป็นตน้ 

  นอกจากนี ้ คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหนา้ที่ในการก ากบัดแูลใหบ้ริษัทฯปฏิบตัิตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ อาทิเช่น  การท ารายการที่เก่ียวโยง
กัน และการซือ้หรือขายทรัพย์สินที่ส  าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 

1.3.6 พิจารณาโครงสรา้งการบริหารงาน  แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร กรรมการ
ผูจ้ดัการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 

1.3.7 ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนื่อง 
1.3.8 กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน  และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ  

หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญั  หรือเป็นหุน้สว่นไม่จ ากดัความรบัผิดในหา้งหุน้สว่นจ ากดั  หรือ
เป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน  และเป็นการ
แข่งขนักับกิจการของบริษัทฯไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนต์นหรือเพื่อประโยชนผ์ูอ้ื่น  เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

1.3.9 กรรมการตอ้งแจง้ใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีสว่นไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยออ้มในสญัญาที่บรษัิทฯท าขึน้ และตอ้งรายงานการซือ้-ขายหลกัทรพัย ์/ ถือครองหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ 
หรอืบรษัิทในเครอื รวมถึงกรรมการมีหนา้ที่รายงานการซือ้-ขายหลกัทรพัย ์/ ถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ 
และการปฏิบตัิหนา้ที่อื่น ตามประกาศของพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
อยา่งเครง่ครดั 

1.3.10 ก าหนดนโยบายต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเสี่ยง ไดแ้ก่ นโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องคก์ร 
(ERM) นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น (CAC) เป็นตน้ โดยการอนมุตัินโยบาย ติดตามการก ากบั
ดแูล การสนบัสนนุ ตลอดจนการผลกัดนันโยบายใหบ้ริษัทฯสามารถปฏิบตัิไดจ้ริง  (อา้งอิงตามขอ้ก าหนด
ขอบเขตหนา้ที่ในมาตรการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชั่น)  พรอ้มทัง้เป็นตน้แบบที่ดีในการท างานที่ซื่อสตัย์
สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อใหพ้นักงานทุกคนในบริษัทฯ เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของ
นโยบายดงักลา่วขา้งตน้ 
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1.4 ความรบัผิดชอบ 
คณะกรรมการบรษัิท มีความรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบรษัิทฯ ตอ่ผูถื้อหุน้ ตอ่บคุคลภายนอก ต่อ พรบ.บริษัท

มหาชน พรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง โดยปฏิบตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บั
มอบหมายตามกฎหมาย และตามมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

 
1.5 การประชมุ 

1.5.1 จัดใหม้ีการประชุม อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผูบ้ริหาร หรือพนกังานของ
บรษัิทฯ ที่เก่ียวขอ้งหรอืผูท้ี่เห็นสมควรมารว่มประชมุ ใหค้วามเห็น หรอืสง่เอกสารขอ้มลูตามที่เห็นวา่เก่ียวขอ้ง
หรอืจ าเป็น 

1.5.2 จดัใหม้ีการสง่หนงัสอืเชิญประชุมใหแ้ก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั ก่อน
การประชมุ เวน้แตใ่นกรณีจ าเป็นเรง่ด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัทฯ โดยกรรมการสามารถรอ้ง
ขอสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากเลขานกุารบรษัิท 

1.5.3 ในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ องคป์ระชุมตอ้งประกอบดว้ยกรรมการ เป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดที่มีอยูใ่นต าแหนง่ขณะนัน้ จึงถือวา่ครบองคป์ระชมุ 

1.5.4 กรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งที่พิจารณาเรือ่งใด มิใหเ้ขา้รว่มพิจารณาหรอืออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ๆ 
1.5.5 ในการออกเสยีง กรรมการ ลงมติโดยมีสทิธิออกเสยีงคนละ 1 เสยีง และใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ใน

กรณีที่การลงมติมีเสยีงเทา่กนั ประธานกรรมการมีสทิธิออกเสยีงอีก 1 เสยีง เพื่อเป็นการชีข้าด 
1.5.6 มีการจดัท ารายงานผลงานเสนอใหค้ณะกรรมการทราบ เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคมุและดแูล

การปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งตอ่เนื่องและทนัเวลา 
 

1.6 การรายงาน 
คณะกรรมการมีนโยบายในการจดัท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน แสดงควบคู่

กบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี และลงนามโดยประธานคณะกรรมการ 
 

1.7 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
1.7.1 คณะกรรมการ มีนโยบายให ้คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฏิบตัิงานดว้ย

ตนเองอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการรว่มกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรบัปรุง
แกไ้ขตอ่ไป โดยจะก าหนดบรรทดัฐานท่ีจะใชเ้ปรยีบเทียบกบัผลปฏิบตัิงานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์

1.7.2 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ เป็นการประเมินทัง้คณะ และรายบคุคล รวมทัง้เปิดเผย
หลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 

1.7.3 บริษัท อาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการอย่างนอ้ยทกุๆ 3 ปี และเปิดเผยการด าเนินการดงักลา่วไวใ้น
รายงานประจ าปี 



  บรษัิท แอรโ์รว ์ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 

กฎบตัรในการบรหิารจดัการ  หน้า 7 

2. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
2.1 วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการตรวจสอบ แตง่ตัง้ขึน้เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิท ในการก ากบัดแูลกิจการให้
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ รวมถึงการ 

 
2.2 องคป์ระกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีอยา่งนอ้ย 3 คน ซึง่เป็นกรรมการอิสระทกุคน ท าหนา้ที่ตรวจสอบและช่วยในการ
ก ากบัดแูลการด าเนินกิจการของบรษัิทฯ มีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษัิท 

1.2.2 กรรมการอิสระทุกคนมีคุณสมบัติ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืโดยกฎเกณฑ ์ประกาศ ขอ้บงัคบั หรอืระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์

คณุสมบตัิของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทมีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย 
1. ถือหุน้ไมเ่กิน 1.0% ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอื 

นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งดว้ย 
2. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน / พนกังาน / ลกูจา้ง/ ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า / ผูม้ีอ  านาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ (ปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้) 

3. ไมม่ีความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรอืโดยการ จดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร 
รวมทัง้คู่สมรสของบตุร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะไดร้ับการเสนอช่ือเป็น
ผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไมม่ีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
รว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 

5. ไมเ่ป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะที่
อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่เป็น
กรรมการอิสระ หรอืผูบ้รหิาร ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือ
นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
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6. ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ รวมทัง้ไมเ่ป็นผู ้

7. ถือหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพดว้ย 
8. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัแต่งตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็น

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของบรษัิท 
9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าให ้ไมส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได  ้
10. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะ กรรมการบริษัท ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บรษัิทยอ่ย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นกรรมการ
ของบรษัิทจดทะเบียนท่ีเป็นบรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั 

11. มีหนา้ที่ในลกัษณะเดียวกับที่ก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ ไทย ว่าดว้ยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 2/2555 เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2555 มีมติแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ
จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหนง่ 
1. ดร. สรุเดช จนัทรานรุกัษ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายน าพล เงินน าโชค กรรมการตรวจสอบ 
3. นายชนะ สงิหรุ์ง่เรอืง กรรมการตรวจสอบ (เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะท า

หนา้ที่สอบทานความนา่เช่ือ ถือของงบการเงิน) 
โดยมี นางกรกมล เกลาเทยีน ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

2.3 ขอบเขตหนา้ที่ 
ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่  2/2555 เมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 2555 และที่ปรบัปรุงโดยที่ประชุมคณะกรรมการ

บรษัิท มีมติใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหนา้ที่ดงัตอ่ไปนี ้
1. สอบทานใหบ้รษัิทมกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและพอเพียง 
2. สอบทานใหบ้ริษัทมีการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภาย ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกับ
การตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
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4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ / ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่ผูส้อบบญัชีของบริษัท และ
เสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชี โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ / ถอดถอน CFO (ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและ
การเงิน) และสมหุบ์ญัชี (ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี) 

6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการ ที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกั ทรพัยฯ์  ทัง้นี ้ เพื่อใหม้ั่นใจวา่ รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อ
บรษัิท 

7. พิจารณาและประเมินธุรกรรมที่มีความเสี่ยงดา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น (Risk identify) และก าหนดมาตรการ / 
วิธีการควบคุมและจัดการความเสี่ยง (อ้างอิงตามขอ้ก าหนดขอบเขตหนา้ที่ในมาตรการต่อต้านทุจริตและ
คอรร์ปัชั่น) สอบทานขอ้มูลทัง้หมดในแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น และลงนาม
รบัรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิท ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้ง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ย ขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท 
 (ข) ความเห็นเก่ียวกบัความพอเพียงของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 
 (ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 (ง) ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
 (จ) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 (ฉ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 (ช) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแต่
ละคน 
(ซ) ความเห็นหรอืขอ้สงัเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ทีต่ามกฎบตัร 
(ฌ) รายการอื่นที่เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ี
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

9. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

2.4 ความรบัผิดชอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บั

มอบหมาย  โดยที่คณะกรรมการบรษัิท ยงัคงมีความรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อผูถื้อหุน้ บคุคลภายนอก และ
ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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2.5 การประชมุ 

2.5.1 จัดใหม้ีการประชุม อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผูบ้ริหาร หรือพนกังานของ
บรษัิทฯ ที่เก่ียวขอ้งหรอืผูท้ี่เห็นสมควรมารว่มประชมุ ใหค้วามเห็น หรอืสง่เอกสารขอ้มลูตามที่เห็นวา่เก่ียวขอ้ง
หรอืจ าเป็น 

2.5.2 จดัใหม้ีการสง่หนงัสอืเชิญประชมุใหแ้ก่กรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 
วนั ก่อนการประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัทฯ โดยกรรมการฯ
สามารถรอ้งขอสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.5.3 ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทกุครัง้ องคป์ระชมุตอ้งประกอบดว้ยกรรมการ เป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่า 
2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดที่มีอยูใ่นต าแหนง่ขณะนัน้ จึงถือวา่ครบองคป์ระชมุ 

2.5.4 กรรมการตรวจสอบที่มีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งที่พิจารณาเรื่องใด มิใหเ้ขา้รว่มพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนใน
เรือ่งนัน้ๆ 

2.5.5 ในการออกเสยีง กรรมการตรวจสอบ ลงมติโดยมีสทิธิออกเสยีงคนละ 1 เสยีง และใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากเป็น
เกณฑ ์ในกรณีที่การลงมติมีเสยีงเทา่กนั ประธานกรรมการตรวจสอบมีสทิธิออกเสยีงอีก 1 เสยีง เพื่อเป็นการชี ้
ขาด 

2.5.6 มีการจดัท ารายงานผลงานเสนอใหค้ณะกรรมการทราบ เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคมุและดแูล
การปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งตอ่เนื่องและทนัเวลา 

 
2.6 การรายงาน 

รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบ และจดัท ารายงานผลการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
2.7 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ จะมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานดว้ยตนเองอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการ
รว่มกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป โดยจะก าหนดบรรทดัฐานท่ีจะใชเ้ปรยีบเทียบกบัผลปฏิบตัิงาน
อยา่งมีหลกัเกณฑ ์
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3. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 
3.1 วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตัง้ขึน้เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ใน
การพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
3.2 องคป์ระกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3.2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการโดยมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน และ
มีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระและเป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3.2.2 มีความรู้ความสามารถในการประเมินผลเพื่อการพิจารณาสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้อย่าง
เหมาะสมกบัธุรกิจของบรษัิท และอตุสาหกรรมที่เก่ียวขอ้ง 

3.2.3 กรณีที่ต  าแหนง่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่างลงเพราะเหตอุื่น นอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ตามขอ้ 4.2.2 ไดแ้ก่การพน้สภาพการเป็นกรรมการบรษัิทฯ หรอืการลาออก หรอืตาย หรอืการถกูถอด
ถอน ใหค้ณะกรรมการบรษัิท แตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการชุดนี ้เพื่อใหค้ณะกรรมการ
ชดุนี ้มีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรนีโ้ดยบคุคลที่เขา้เป็นกรรมการชุดนี ้
แทนอยูใ่นต าแหนง่ไดเ้พยีงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการคนท่ีเขา้มาแทน 

 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2555 เมื่อวนัที่ 25 มิถนุายน 2555  มีมติใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 
รายช่ือ ต าแหนง่ 

1. ดร. สรุเดช จนัทรานรุกัษ ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายชนะ สงิหรุ์ง่เรอืง กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
3. นายเลศิชยั วงคช์ยัสทิธ์ิ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 
3.3 ขอบเขตหนา้ที่และบทบาทคณะกรรมการสรรหา 

1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนกุรรมการต่างๆ (ถา้มี) (โดยขอรบัความเห็นชอบ
จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ในภายหลงั) 

2. ด าเนินการสรรหาและน าเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมส าหรบัการเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นครัง้
แรก และพิจารณาผลงาน คณุสมบตัิ และความเหมาะสมของกรรมการท่ีพน้ต าแหนง่ตามวาระและสมควรไดร้บั
เลือกตัง้ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษัิท 
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3. พิจารณาและใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการด าเนินการเก่ียวกบัวิสยัทศันแ์ละกลยทุธ์
ทางดา้นทรพัยากรบคุคลของบรษัิท รวมทัง้แผนงานพฒันาผูบ้รหิารของบรษัิท 

 
3.4 ขอบเขตหนา้ที่และบทบาทของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

1. ประเมินผลประกอบการของบริษัทเพื่อก าหนดการใหโ้บนสัและการปรบัเงินเดือนประจ าปีของทัง้บริษัท โดยให้
เกณฑม์าตรฐานในอตุสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ 

2. เสนอแนะโครงสรา้งเงินเดือนของบรษัิท รวมถึงผลประโยชนต์อบแทนอื่นๆ 
 

3.5 ความรบัผิดชอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีความรบัผิดชอบตอ่คณะกรรมการบรษัิทโดยตรง ตามหนา้ที่และ

ความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย โดยที่คณะกรรมการบริษัท ยงัคงมีความรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อผูถื้อ
หุน้ บคุคลภายนอก และตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
 

3.6 การประชมุ 
3.5.1 จดัใหม้ีการประชุม อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ ที่

เก่ียวขอ้งหรือผูท้ี่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ใหค้วามเห็น หรือส่งเอกสารขอ้มูลตามที่เห็นว่าเก่ียวขอ้งหรือ
จ าเป็น 

3.5.2 จัดใหม้ีการส่งหนังสือเชิญประชุมใหแ้ก่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาก่อนการ
ประชุมลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั ก่อนการประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเรง่ด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชน์
ของบรษัิทฯ โดยกรรมการสามารถรอ้งขอสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากเลขานกุารบรษัิท 

3.5.3 ในการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ทกุครัง้ องคป์ระชุมตอ้งประกอบดว้ยกรรมการ 
เป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดที่มีอยู่ในต าแหน่งขณะนัน้ จึงถือว่าครบองค์
ประชมุ 

3.5.4 กรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งที่พิจารณาเรือ่งใด มิใหเ้ขา้รว่มพิจารณาหรอืออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ๆ 
3.5.5 ในการออกเสยีง กรรมการลงมติโดยมีสทิธิออกเสยีงคนละ 1 เสยีง และใชค้ะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ใน

กรณีที่การลงมติมีเสยีงเทา่กนั ประธานกรรมการมีสทิธิออกเสยีงอีก 1 เสยีง เพื่อเป็นการชีข้าด 
3.5.6 มีการจดัท ารายงานผลงานเสนอใหค้ณะกรรมการทราบ เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคมุและดูแล

การปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งตอ่เนื่องและทนัเวลา 
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3.7 การรายงาน 
รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบ 

และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติหนา้ที่ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 
 

3.8 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานดว้ยตนเองอย่างนอ้ยปีละหนึ่ง

ครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป โดยจะก าหนดบรรทดัฐานที่จะใช้
เปรยีบเทียบกบัผลปฏิบตัิงานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  บรษัิท แอรโ์รว ์ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 

กฎบตัรในการบรหิารจดัการ  หน้า 14 

4. กฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
4.1 วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม แต่งตั้งขึน้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบรษัิท ในการก าหนดกฎเกณฑก์ ากบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม ใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร รวมทัง้
ก ากบัดแูลใหม้ีระบบหรอืกระบวนการการบรหิารจดัการก ากบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบตอ่สงัคมอย่างเหมาะสม โดยได้
ก าหนดองคป์ระกอบขอบเขตอ านาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการชุดนี ้สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบรษัิท ไดม้อบหมาย 
 

4.2 องคป์ระกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
4.2.1 คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษัท อย่าง

นอ้ย 3 คน และกรรมการก ากับดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่างนอ้ย 1 คน เป็นกรรมการ
อิสระ 

4.2.2 มีความรูค้วามสามารถในการก ากบัดแูลใหม้รีะบบหรอืกระบวนการการบรหิารจดัการก ากบัดแูลกิจการและ
ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งเหมาะสมกบัธุรกิจของบรษัิท 

4.2.3 กรณีที่ต  าแหนง่กรรมการก ากบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม ว่างลงเพราะเหตอุื่น นอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ตามขอ้ 4.2.2 ไดแ้ก่การพน้สภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือตาย 
หรอืการถกูถอดถอน ใหค้ณะกรรมการบรษัิท แตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการชดุนี ้เพื่อให้
คณะกรรมการชดุนี ้มีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรนีโ้ดยบคุคลที่เขา้เป็น
กรรมการชดุนี ้แทนอยูใ่นต าแหนง่ไดเ้พยีงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการคนท่ีเขา้มาแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯยงัไมม่กีารแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนของ คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ

และความรบัผิดชอบตอ่สงัคม  
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4.3 ขอบเขตหนา้ที่ 
4.3.1 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบนโยบาย กลยทุธ ์เปา้หมาย แนวปฏิบตัิ และแผนงานดา้นก ากบัดแูลกิจการและ

ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของบรษัิทฯ และเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิ 
4.3.2 สง่เสรมิการมีสว่นรว่มของคณะกรรมการ  ผูบ้รหิาร และผูป้ฏิบตัิงาน ในกิจกรรมดา้นก ากบัดแูลกิจการและ

ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของบรษัิทฯ 
4.3.3 ก ากบัดแูลใหม้ีการปฏิบตัิที่สอดคลอ้งกบันโยบายและ/หรอืระเบียบที่เก่ียวขอ้งในดา้นก ากบัดแูลกิจการและ

ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของบรษัิทฯ 
4.3.4 ติดตามและรายงานผลการปฏิบตัิตอ่คณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอทกุครัง้หลงัมีการประชุมคณะกรรมการ

ก ากบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
4.3.5 ทบทวนและเสนอปรบัปรุงนโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นก ากบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ

บริษัทเป็นประจ าตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชัน้น าและเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
เพื่อใหม้ีการพิจารณาปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยา่งตอ่เนื่อง 

4.3.6 ปฏิบัติหนา้ที่อื่นใดเก่ียวกับก ากับดูแลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคมตามที่ไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการ 

 
4.4 ความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม มีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 
ตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย โดยที่คณะกรรมการบริษัท ยงัคงมีความรบัผิดชอบในการด าเนินงานของ
บรษัิทฯ ตอ่ผูถื้อหุน้ บคุคลภายนอก และตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

 
4.5 การประชมุ 

4.5.1 จดัใหม้ีการประชุม อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ ที่
เก่ียวขอ้งหรือผูท้ี่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ใหค้วามเห็น หรือส่งเอกสารขอ้มูลตามที่เห็นว่าเก่ียวขอ้งหรือ
จ าเป็น 

4.5.2 จดัใหม้ีการสง่หนงัสอืเชิญประชมุใหแ้ก่กรรมการก ากบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม เพื่อพิจารณา
ก่อนการประชุมลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั ก่อนการประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือ
ประโยชนข์องบรษัิทฯ โดยกรรมการสามารถรอ้งขอสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากเลขานกุารบรษัิท 

4.5.3 ในการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ทุกครัง้ องค์ประชุมต้อง
ประกอบดว้ยกรรมการ เป็นจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดที่มีอยูใ่นต าแหนง่ขณะนัน้ 
จึงถือวา่ครบองคป์ระชมุ 

4.5.4 กรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งที่พิจารณาเรือ่งใด มิใหเ้ขา้รว่มพิจารณาหรอืออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ๆ 
4.5.5 ในการออกเสยีง กรรมการลงมติโดยมีสทิธิออกเสยีงคนละ 1 เสยีง และใชค้ะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ใน

กรณีที่การลงมติมีเสยีงเทา่กนั ประธานกรรมการมีสทิธิออกเสยีงอีก 1 เสยีง เพื่อเป็นการชีข้าด 
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4.5.6 มีการจดัท ารายงานผลงานเสนอใหค้ณะกรรมการทราบ เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคมุและดแูล
การปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งตอ่เนื่องและทนัเวลา 

 
4.6 การรายงาน 

รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ใหค้ณะกรรมการบริษัท
รบัทราบ และจัดท ารายงานผลการปฏิบตัิหนา้ที่ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และลงนามโดยประธานกรรมการก ากับ
ดแูลกิจการและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

 

4.7 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม จะมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานดว้ยตนเองอย่าง

นอ้ยปีละหนึง่ครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการรว่มกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป โดยจะก าหนดบรรทดั
ฐานท่ีจะใชเ้ปรยีบเทียบกบัผลปฏิบตัิงานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์
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5. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
5.1 วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตัง้ขึน้เพื่อก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสี่ยง ใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร 
รวมทัง้ก ากบัดแูลใหม้ีระบบหรอืกระบวนการการบรหิารจดัการความเสีย่ง เพื่อลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบรษัิท อยา่งเหมาะสม 
โดยไดก้ าหนดองคป์ระกอบขอบเขตอ านาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบตัิ
หนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบรษัิท ไดม้อบหมาย 
 

5.2 องคป์ระกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
5.2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ัดการ เป็นประธาน และผูบ้ริหารของแต่ละ

หนว่ยงานในบรษัิทเป็นคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้  
 

 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ต าแหน่ง 
1. กรรมการผูจ้ดัการ  ประธานกรรมการ 
2. ผูอ้  านวยการฝ่าย / หรอืผูแ้ทนของสายงาน การตลาดและขาย กรรมการ 
3. ผูอ้  านวยการฝ่าย / หรอืผูแ้ทนของสายงาน โรงงาน/วิศวกรรม กรรมการ 
4. ผูอ้  านวยการฝ่าย / หรอืผูแ้ทนของสายงาน Supply Chain กรรมการ 
5. ผูอ้  านวยการฝ่าย / หรอืผูแ้ทนของสายงาน บญัชีและการเงิน กรรมการ 
6. ผูอ้  านวยการฝ่าย / หรอืผูแ้ทนของสายงาน สนบัสนนุธุรกิจ กรรมการ 
7. ผูอ้  านวยการฝ่าย / หรอืผูแ้ทนของสายงาน พฒันาธุรกิจ คณะท างาน 
8. หน่วยงานเลขานกุารบรษัิท / หรอืนิติกรบรษัิท เลขานกุาร / ผูป้ระสานงาน 

 
5.2.2 มีความรูค้วามสามารถ ในการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางดา้นการเงิน ความเสี่ยง

ทางดา้นการปฏิบตัิงาน และความเสีย่งทางดา้นกฎหมาย และขอ้ก าหนดผกูพนัองคก์ร 
5.2.3 กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตอุื่น นอกจากถึงคราวออก ตามวาระตามขอ้ 

5.2.2 ไดแ้ก่การพน้สภาพการเป็นพนักงานบริษัทฯ หรือการลาออก หรือตาย หรือการถูกถอดถอน ให้
กรรมการผูจ้ดัการแตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการชดุนี ้เพื่อใหค้ณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่งมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบรษัิท ไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรนี ้ 

 
5.3 ขอบเขตหนา้ที่ 

5.3.1 ก าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางใหก้ารบรหิารความเสีย่งตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เก่ียวกับ การ
ตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่น (อา้งอิงตามขอ้ก าหนดขอบเขตหนา้ที่ในมาตรการตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่น) 

5.3.2 ก าหนดแผนจดัการความเสีย่งและกระบวนการบรหิารความเสีย่งทั่วทัง้องคก์ร 
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5.3.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามกรอบการบรหิารความเสีย่งทั่วทัง้องคก์ร 
5.3.4 ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิท มอบหมาย 

 
5.4 ความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มีความรบัผิดชอบตอ่คณะกรรมการบรษัิทโดยตรง ตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่
ไดร้บัมอบหมาย โดยทีค่ณะกรรมการบรษัิท ยงัคงมีความรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อผูถื้อหุน้ บคุคลภายนอก 
และตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
 

5.5 การประชมุ 
5.5.1 จดัใหม้ีการประชุม อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือผูบ้ริหาร หรือพนกังานของ

บริษัทฯ ที่เก่ียวขอ้งหรือผูท้ี่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ใหค้วามเห็น หรือส่งเอกสารขอ้มูลตามที่เห็นว่า
เก่ียวขอ้งหรอืจ าเป็น 

5.5.2 จดัใหม้ีการสง่หนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่กรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาก่อนการประชุมลว่งหนา้
อย่างนอ้ย 7 วนั ก่อนการประชุม  เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัทฯ 
โดยกรรมการสามารถรอ้งขอสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากเลขานกุารบรษัิท 

5.5.3 ในการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทกุครัง้ องคป์ระชุมตอ้งประกอบดว้ยกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทัง้หมดที่มีอยู่ในต าแหน่ง
ขณะนัน้ จึงถือวา่ครบองคป์ระชมุ 

5.5.4 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิใหเ้ขา้ร่วมพิจารณาหรือออกเสียง
ลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ๆ 

5.5.5 ในการออกเสียง กรรมการบริหารความเสี่ยง ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใชค้ะแนนเสียง
ขา้งมากเป็นเกณฑ ์ในกรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากนั ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียง
อีก 1 เสยีง เพื่อเป็นการชีข้าด 

5.5.6 มีการจดัท ารายงานผลงานเสนอใหค้ณะกรรมการทราบ เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคมุและ
ดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งตอ่เนื่องและทนัเวลา 

 
5.6 การรายงาน 

รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรบัทราบ และจดัท ารายงาน
ของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 

5.7 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

รายงานผลการประเมินประจ าปีตอ่คณะกรรมการบรษัิท 
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6. กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

 
6.1 วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการบริหารมีบทบาทในการ ก ากบัดูแลฝ่ายบริหารจัดการ และการปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึ่งท าใหส้ามารถสื่อสารนโยบายของคณะกรรมการบริษัทไปถึงระดบัปฏิบัติการ รวมถึง การ
ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงาน อ านาจอนมุตัิในระดบัปฏิบตัิการ โดยมีการติดตามและวดัผลการปฏิบตัิการ เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษัิททราบไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

 
6.2 องคป์ระกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบรหิาร 

6.2.1 คณะกรรมการ เป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท โดยคดัเลือกจากกรรมการของ
บรษัิท และ/หรอื ด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิาร  

6.2.2 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ อย่างน้อย 3  คน แต่ไม่เกิน 7 คน โดยประธาน
กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ เป็นกรรมการบรหิารโดยต าแหนง่ 

6.2.3 เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู ้ความเขา้ใจถึงคุณสมบัติ หนา้ที่ ความ
รบัผิดชอบ และสามารถอทุิศเวลา และความคิดเห็นในการปฏิบตัิงาน ในฐานะกรรมการบรหิาร 
 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทฯ มีกรรมการบรหิารจ านวน 5 คน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหนง่ 
1. นายเลศิชยั วงคช์ยัสทิธ์ิ ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2. นายธานินทร ์ตนัประวตัิ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายภาณพุงศ ์วจิิตรทองเรอืง กรรมการบรหิาร 
4. นายธาราพงษ์ รุจิวงศ ์ กรรมการบรหิาร 
5. นายสมภพ จโูลห่ ์ กรรมการบรหิาร 
 

6.3 ขอบเขตหนา้ที่ 
ทีป่ระชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 2/2555 เมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีมติใหค้ณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หนา้ที่ 

และความรบัผิดชอบในการบรหิารงานในเรือ่งเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท ก าหนดนโยบาย 
แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลกัเกณฑใ์นการด าเนินธุรกิจให้
สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนมุตัิและ/หรือใหค้วามเห็นชอบ 
รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่ก าหนด โดยสรุปอ านาจหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบท่ีส าคญัไดด้งันี ้
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1. ด าเนินกิจการและบรหิารกิจการของบรษัิทตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกประการ โดยยึดหลกัปฏิบตัิตาม
ระเบียบ/ขอ้ก าหนดของการจดัประชมุคณะกรรมการบรหิารของบรษัิท 

2. พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยทุธ ์การด าเนินธุรกิจของบรษัิท ก าหนดแผนการเงินงบประมาณ การ
บรหิารทรพัยากรบคุคล การลงทนุ การขยายงาน การประชาสมัพนัธ ์ใหเ้ป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัิ  และควบคมุก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานของคณะท างานท่ีแตง่ตัง้บรรลตุามเปา้หมาย 

3. พิจารณาเรือ่งการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอก่อนที่จะน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนมุตัิ  ทัง้นีใ้หร้วมถึงการพิจารณาและอนมุตัิ  การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่
ประชมุคราวตอ่ไป 

4. อนมุตัิการใชจ้่ายเงินในการด าเนินการซือ้วตัถดุิบตามปกติธุรกิจของบริษัท  ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 60 ลา้น
บาท (หกสบิลา้นบาท) 

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซือ้เครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรพัยถ์าวร ที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติ ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน  60 ลา้นบาท (หกสบิลา้นบาท) 

6. อนุมตัิการขาย  การใหบ้ริการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนุมตัิขายสินคา้  การอนุมตัิใหท้  าสญัญา
รบัจา้งท าของตามปกติธุรกิจ เป็นตน้  ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 200 ลา้นบาท (สองรอ้ยลา้นบาท) 

7. อนมุตัิการเปิด/ปิดบญัชีเงินฝากทกุประเภทกบัธนาคาร  หรอืสถาบนัการเงิน  พรอ้มกบัก าหนดเง่ือนไขในการเบิก
ถอนเงิน  หรอืท านิติกรรมของบญัชีเงินฝากดงักลา่ว 

8. อนมุตัิการกูย้ืมเงิน การจดัหาวงเงินสนิเช่ือ การออกตราสารหนี ้สญัญากูเ้บิกเงินเกินบญัชี  หรอืสนิเช่ืออื่นใดจาก
ธนาคาร  หรอืสถาบนัการเงิน  หรอืบคุคลทั่วไปในเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 20 ลา้นบาท 
(ยี่สบิลา้นบาท) รวมถึงการขอใหธ้นาคารออกหนงัสือค า้ประกนัเพื่อประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ใน
วงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 20 ลา้นบาท (ยี่สบิลา้นบาท)  

9. อนมุตัิใหน้  าทรพัยส์นิของบรษัิท  จ านอง  จ าน า  เพื่อเป็นประกนัหนีส้นิของบรษัิททกุประเภทที่มีอยู่แลว้หรือจะมี
ขึน้ในอนาคต ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน  20 ลา้นบาท (ยี่สบิลา้นบาท)  

10. อนมุตัิการใชจ้่ายเงินลงทนุที่ส  าคญัๆ  ที่ไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่ จะไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษัิท หรอืตามที่คณะกรรมการบรษัิทไดเ้คยมีมติอนมุตัิในหลกัการไวแ้ลว้ 

11. เป็นคณะที่ปรกึษาฝ่ายจดัการในเรือ่งเก่ียวกบันโยบายดา้นการเงิน การตลาดการบรหิารงานบคุคล และดา้นการ
ปฏิบตัิการอื่นๆ 

12. ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร อ านาจการบรหิารองคก์ร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจา้ง  การโยกยา้ย  การก าหนดเงิน
คา่จา้ง  คา่ตอบแทน  โบนสัพนกังานระดบัผูบ้รหิาร  และการเลกิจา้ง 

13. ใหม้ีอ  านาจในการมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด 
โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อใหบ้คุคลดงักลา่ว มีอ านาจตามที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
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บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจ หรืออ านาจนัน้ๆ ได ้ ตามที่
เห็นสมควร ทัง้นี ้จะไมม่ีการมอบอ านาจใหแ้ก่บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการด าเนินการ 

14. ด าเนินการอื่นใดๆ  ตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
 
ทัง้นี ้ คณะกรรมการบรหิารจะพิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีคณะกรรมการบรหิารมีสว่นไดเ้สยี  หรอืมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได ้ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้  และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการ
บรษัิทอาจยกเลกิ เพิกถอน  เปลีย่นแปลง  หรอืแกไ้ขอ านาจคณะกรรมการบรหิารไดโ้ดยมติคณะกรรมการบรษัิท 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรหิารอาจมอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือ กรรมการผูจ้ดัการหรือพนกังาน
บรษัิทมีอ านาจหนา้ที่ในการปฏิบตัิงานตา่งๆ  ตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบรหิารพิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้ ทัง้นี ้การมอบ
อ านาจนัน้ตอ้งไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจใหก้บับคุคลที่เก่ียวขอ้ง หรือมีสว่นไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อื่นใดกบับรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย   
 

6.4 ความรบัผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหาร มีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บั

มอบหมาย โดยทีค่ณะกรรมการบรษัิท ยงัคงมีความรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อผูถื้อหุน้ บคุคลภายนอก และ
ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

 
6.5 การประชมุ 

6.5.1 จดัใหม้ีการประชุม อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยอาจเชิญผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ ที่เก่ียวขอ้ง
หรอืผูท้ี่เห็นสมควรมารว่มประชมุ ใหค้วามเห็น หรอืสง่เอกสารขอ้มลูตามที่เห็นวา่เก่ียวขอ้งหรอืจ าเป็น 

6.5.2 ในการประชมุคณะกรรมการบริหารทกุครัง้ องคป์ระชุมตอ้งประกอบดว้ยกรรมการ เป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่า 2 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดที่มีอยูใ่นต าแหนง่ขณะนัน้ จึงถือวา่ครบองคป์ระชมุ 

6.5.3 กรรมการบรหิารที่มีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งที่พิจารณาเรือ่งใด มิใหเ้ขา้รว่มพิจารณาหรอืออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่ง
นัน้ๆ 

6.5.4 ในการออกเสียง กรรมการบริหารลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใชค้ะแนนเสียงขา้งมากเป็น
เกณฑ ์ในกรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี ้
ขาด 

6.5.5 มีการจดัท ารายงานผลงานเสนอใหค้ณะกรรมการทราบ เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคมุและดแูล
การปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งตอ่เนื่องและทนัเวลา 
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6.6 การรายงาน 
รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหาร ใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบ และจัดท ารายงานผลการ

ปฏิบตัิหนา้ที่ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และลงนามโดยประธานกรรมการบรหิาร 
 

6.7 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
คณะกรรมการบริหาร จะมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานดว้ยตนเองอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการ

รว่มกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป โดยจะก าหนดบรรทดัฐานท่ีจะใชเ้ปรยีบเทียบกบัผลปฏิบตัิงาน
อยา่งมีหลกัเกณฑ ์
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7. ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

 
ประธานกรรมการ มีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ ตามขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 10, 17, 18 และ 20 ของ บมจ.แอรโ์รว ์ ซินดิ

เคท โดยมีการการแบง่แยกอ านาจหนา้ที่ในเรือ่ง การก าหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานของบริษัทฯ แยกจากกนั
อยา่งชดัเจน บรษัิทฯจึงก าหนดใหป้ระธานกรรมการ มีบทบาทหนา้ที่ ดงันี ้
 

1. เรยีกประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ (ขอ้บงัคบั ขอ้ 20) เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ (ขอ้บงัคบั ขอ้ 
18) และการประชมุผูถื้อหุน้ ตลอดจนมีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชมุรว่มกบักรรมการผูจ้ดัการ  

2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมใหม้ีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคับบริษัทฯ สนบัสนุนและเปิด
โอกาสใหก้รรมการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

3. มีบทบาทในการมอบหมายหนา้ที่ ตามขอ้บงัคบัของกิจการใหแ้ก่รองประธานกรรมการ ในกรณีที่ คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควรจะเลอืกกรรมการคนหนึง่ หรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ (ขอ้บงัคบั ขอ้ 17) 

4. สนบัสนนุและสง่เสริมใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่
ความรบัผิดชอบตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และตามนโยบายตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่น 

5. เป็นผูล้งคะแนนชีข้าด ในกรณีที่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ มีการลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีงทัง้สองฝ่าย
เทา่กนั (ขอ้บงัคบั ขอ้ 10) 

6. ดแูล ติดตาม การบรหิารงานของคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค์
ที่ก าหนดไว ้
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8. ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

  
1. ก ากับ ดูแล และอนุมตัิเรื่องเก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติของบริษัท และมอบอ านาจใหก้รรมการผูจ้ัดการ 

ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลอื่นใดด าเนินการเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติประจ าวนัของบริษัท เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่แทน
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารเฉพาะเรื่อง ภายใตก้ารควบคุมของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และภายในระยะเวลาที่
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารเห็นสมควร และประธานเจา้หนา้ที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ข
อ านาจนัน้ๆ ได ้  

2. ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการ  
และ/หรอืคณะกรรมการบรหิารของบรษัิท 

3. ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานสง่เสริม และใหก้ารสนบัสนุนนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท (ERM และ CAC) 
เพื่อสือ่สารไปยงัพนกังานและผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบมาตรการตา่งๆ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ขอ้บงัคบั และขอ้กฎหมาย 

4. เป็นผูร้บัมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค ์ขอ้บังคับ นโยบาย 
ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือคณะกรรมการ
บรหิารของบรษัิททกุประการ 

5. ใหม้ีอ  านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบ้คุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจ และ/หรือใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรอืบรษัิทไดก้ าหนดไว ้ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของบรษัิทอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อปอ้งกนัความเสีย่งจากปัจจยัตา่งๆ ไมว่า่ภายในและภายนอกบรษัิท 

6. อนมุตัิการใชจ้่ายเงินในการด าเนินการซือ้ตามปกติธุรกิจของบริษัท  โดยการจดัซือ้วตัถดุิบในวงเงินต่อรายการไม่
เกิน 40 ลา้นบาท (สี่สิบลา้นบาท) และการจัดซือ้เครื่องมืออุปกรณห์รือสินทรพัยถ์าวรที่ใชใ้นการด าเนินงาน  ใน
วงเงินตอ่รายการไม่เกิน 40 ลา้นบาท (สีส่บิลา้นบาท)  

7. อนมุตัิการขาย  การใหบ้รกิารตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนมุตัิใบเสนอราคาขายสินคา้ การอนมุตัิใหท้  า
สญัญารบัจา้งท าของตามปกติธุรกิจ เป็นตน้ ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 100 ลา้นบาท (หนึง่รอ้ยลา้นบาท) 

8. อนมุตัิการกูย้ืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ การออกตราสารหนี ้สญัญากูเ้บิกเงินเกินบญัชี   หรือสินเช่ืออื่นใดจาก
ธนาคาร  หรอืสถาบนัการเงิน  หรอืบคุคลทั่วไปในเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10  ลา้นบาท 
(สิบลา้นบาท) รวมถึงการขอใหธ้นาคารออกหนงัสือค า้ประกันเพื่อประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ใน
วงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 10  ลา้นบาท (สบิลา้นบาท) 

9. ปฏิบตัิหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท/คณะกรรมการบรหิารเป็นคราว ๆ ไป 
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9. ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

 
1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรอืบรหิารงานประจ าวนัของบรษัิท 
2. ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการ  

และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของบรษัิท 
3. ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานสง่เสริม และใหก้ารสนบัสนุนนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท (ERM และ CAC) 

เพื่อสือ่สารไปยงัพนกังานและผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบมาตรการตา่งๆ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ขอ้บงัคบั และขอ้กฎหมาย 

4. เป็นผูร้บัมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือคณะกรรมการ
บรหิารและ/หรอื ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของบรษัิททกุประการ 

5. ใหม้ีอ  านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบ้คุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจ และ/หรือใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทไดก้ าหนดไว ้ทัง้นี ้จะไม่มีการมอบ
อ านาจช่วงใหแ้ก่บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการด าเนินการ 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆ ไม่ว่า
ภายในและภายนอกบรษัิท 

7. พิจารณาการเขา้ท าสญัญาเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และสญัญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชนต์่อกิจการของบริษัท 
รวมทั้งก าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดท าสัญญาดังกล่าว เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

8. อนมุตัิการใชจ้่ายเงินในการด าเนินการซือ้ตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยการจดัซือ้วตัถดุิบในวงเงินต่อรายการไม่
เกิน 20 ลา้นบาท (ยี่สิบลา้นบาท) และการจัดซือ้เครื่องมืออุปกรณห์รือสินทรพัยถ์าวรที่ใชใ้นการด าเนินงาน  ใน
วงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 20 ลา้นบาท (ยี่สบิลา้นบาท) 

9. อนมุตัิการขาย  การใหบ้ริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนมุตัิใบเสนอราคาขายสินคา้ การอนุมตัิใหท้  า
สญัญารบัจา้งท าของตามปกติธุรกิจ เป็นตน้ ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 50 ลา้นบาท (หา้สบิลา้นบาท) 

10. อนมุตัิการกูย้ืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ การออกตราสารหนี ้สญัญากูเ้บิกเงินเกินบญัชี  หรือสินเช่ืออื่นใดจาก
ธนาคาร  หรอืสถาบนัการเงิน  หรือบคุคลทั่วไปในเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5  ลา้นบาท 
(หา้ลา้นบาท) รวมถึงการขอใหธ้นาคารออกหนงัสือค า้ประกันเพื่อประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ใน
วงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 5  ลา้นบาท (หา้ลา้นบาท) 

11. พิจารณาจดัสรร เงินบ าเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแลว้  แก่
พนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท หรอืบคุคลใดๆ ที่กระท ากิจการใหบ้รษัิท  



  บรษัิท แอรโ์รว ์ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 

กฎบตัรในการบรหิารจดัการ  หน้า 26 

12. มีอ านาจพิจารณาวา่จา้งพนกังาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกยา้ยขา้มสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการ
พน้จากการเป็นพนกังาน ก าหนดอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน เงินโบนสั รวมถึงสวสัดิการเก่ียวกบัพนกังานทัง้หมด
ของบรษัิท  ยกเวน้พนกังานระดบัผูบ้รหิาร  

13. มีอ านาจ ออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชนข์อง
บรษัิท  และเพื่อรกัษาระเบียบ  วินยัการท างานภายในองคก์ร 

14. ปฏิบัติหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารเป็นคราว ๆ ไป 

 
 ทัง้นี ้กรรมการผูจ้ัดการจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่กรรมการผู้จัดการมีส่วนไดเ้สีย  หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได ้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบรษัิท หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้  และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการ
บรษัิทอาจยกเลกิ เพิกถอน  เปลีย่นแปลง  หรอืแกไ้ขอ านาจกรรมการผูจ้ดัการไดโ้ดยมติคณะกรรมการบรษัิท 
 นอกจากนีก้รรมการผู้จัดการอาจมอบอ านาจให้พนักงานบริษัทมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ  โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจหลกัเกณฑท์ี่กรรมการผูจ้ัดการพิจารณาและอนุมัติไวแ้ลว้ ทัง้นี ้ การมอบอ านาจนัน้ตอ้งไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจใหก้บับคุคลที่เก่ียวขอ้ง หรอืมีสว่นไดเ้สยี หรอืมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับริษัทหรือ
บรษัิทยอ่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎบตัรในการบรหิารจดัการฉบบันี ้ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 
(การประชมุครัง้ที่ 1/2563 วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563) 


